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 تحاد األوروبي ومستقبل الوحدة األوروبيرهانا خرو بريطانيا من اإل

اه، باحثغ،  إيمان تمرابط أ. ٙسغ الڤطنيغ العليا للعلڤم السياسيغب ٕكتٙڤ  املٖ

 

 ملخص:

ٚاٙ حكڤمي، ڣفي 1961أڣػ  9في  ڣبيغ بق لګ املجمڤعغ االقتصإيغ األٙڣ ٚيطانيا االنضمام   جڤاڗ 23، طلبـ ب
ٚڣه 2016 ڣبي باستفتا شعب كانـ نتيجتڢ التصڤيـ لصالح خ ، تعيٖ النظٚ في عضڤيتها في االتحإ األٙڣ

ڣبي كقطظ سياس  ڣاقتصإڬ مڤحٖ، ڣك٘ا املك ثٚ علګ االتحإ األٙڣ ٚيطانيا، مما ي ڣبيغ ڣالٖڣليغ ب انغ األٙڣ
قغ حاڣڋ ت للمملكغ املتحٖع. ٚيطانيا بالنسبغ لكل من االتحإ ه٘ه الٙڤ ٚڣه ب مكانيغ خ تحليل فٚص ڣتحٖياػ 

ٙيغ ٚا ڣبي بيڗ التفكڊ ڣاالستم ٚيطانيا، ڣاالتجاهاػ املستقبليغ املمكنغ لالتحإ األٙڣ ڣبي ڣب لګ األٙڣ . ڣقٖ خلصـ 
 ٚ ٚغږ من عٖم التڤافڄ في ال ٙ غيڇ عقالني أڗ بال ٚا ال أڗ البڇيكسـ ق ڣبي  ڥ ڣالهٖف االسًڇاتيۑي لالتحإ األٙڣ

ٚفيڗ .  اسًڇاتيجيا، ماليا ڣاقتصإيا علګ الط

  : ڣبي، البڇيكسيـ، اململكغ املتحٖع. الكلما املفتاحي  اإلتحإ األٙڣ

Abstract: 

In August 9
th

, 1961, the United Kingdom asked to join the European 

Economic Community by government decision, and, in June 23
rd

 2016, UK 

reconsiders its membership in European Union by a referendum in which 

the British people voted to leave the EU, this result has many implications 

on the EU as a political and economic united pole, as well as the European 

and international standing of the United Kingdom. In our study we try to 

examine the opportunities and the challenges of eventual Brexit – British 

exit for both EU and UK, then, the possible future directions of the EU 

between the dislocation and continuity. It concludes that, despite the lack 

of consensus in the vision, and UE s strategic objective, the decision of the 

Brexit is irrational strategically, financially and economically on both sides.  

Key words:  UE, Brixit, UK.  
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:  مقدم

ڣبيغ للفحږ ڣالصلظ ٙسختڢ معاهٖع 1951تعتبڇ الجماعغ األٙڣ ڣبي ال٘ڬ  ، اللبنغ األڣلګ  لالتحإ األٙڣ
ڣڋ البنلڤك٠ )هڤلنٖا، بلجيكا، 1992ماسًڇيخـ  ٚبيغ ٕڣ يطاليا، أملانيا الغ ٚنسا،  ڣبيغ ف ، بتكتل ستغ ٕڣڋ أٙڣ

ڣبيغ  س٠ الجماعغ االقتصإيغ األٙڣ ٹ( لتت ، كبٖايغ فعليغ ملساٙ عمليغ تكامل الٖڣڋ 1957سنغ لڤكسمبٙڤ
ٙڣإها ) ٕيفيٖ مًڇاني ٚيغ التكامل ڣاالنٖماه، من أهږ  ڣبيغ عمال بمبإ نظ ٙنسـ DavidMitraniاألٙڣ ، أ

ٚٹ Ernest Haasهاٝ ٛڋ LeonLindberg  ، ليڤڗ لنٖب ٙ حين تتنا ...( الت تقڤم أساسا علګ منطڄ الڤحٖع ڣاالنتشا
ٙإتها، لتحقيڄ هٖف الٖڣڋ األعضا  في التكامل عن جٜ من سيإتها لصالح كياڗ جٖيٖ يسمڤ عنها ڣيعبڇ عن 

ٚبيڗ  ٙ أثنا الح ڣبيغ بعٖ ما عايشتڢ من ٕما ٙع األٙڣ اسًڇاتيۑي : تكڤين قڤع اقتصإيغ عامليغ ڣضماڗ أمن القا
 العامليتيڗ األڣلګ ڣالثانيغ.

لګ ه٘ا الكياڗ، حين سجلـ ال أنڢ ما يالحٴ علګ اململكغ املتحٖع أنها أ ٕٕٚا في االنضمام  بٖػ ت
ٙسم سنغ  ٛالـ تحتفٴ بعملتها النقٖيغ "الجنيڢ اإلسًڇلين1973عضڤيتها بشكل  علما "lalivresterling ، ڣما

ڣ سي٠ "منطقغ اليٙڤ نڢ قٖ تږ ت ٕڣلغ في االتحإ،  28ٕڣلغ من  18ڣالت تضږ 2002" سنغ   la zone euroب
ٕٙع ليكڤڗ  ٚب البا عإع هيكلغ مهام حلڀ شماڋ األطلس  بعٖ نهايغ الح يٖڬ  لګ انها كانـ من بيڗ م ضافغ 
ٙ التكامل نحڤ مجاالػ سيإيغ  ٙيغ مسا ٚا لګ استم ٚنسا اللتاڗ تطمحاڗ  ڣبي علګ عك٠ أملانيا ڣف حامي األمن األٙڣ

ٚاڗ من خ ٜي ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن مستقلغ عنڢ. في جڤاڗ/ح ٙع تكڤين هڤيغ أٙڣ ٚڣ كيٖ علګ ض ، ڣبعٖ 2016الڋ الت
ڣبي، أبٖڥ الشعظ البڇيطاني  43 ٙا البڇيطاني  -سنغ من العضڤيغ في االتحإ األٙڣ ٙئي٠ الٛڤ ليڢ  في استفتا ٕعا 

ٚڣه من االتحإ األ  -"David Cameron"ٕيفيٖ كميڇڣڗ ٕٕٙڣ فعل متباينغ ٙغبتڢ في الخ ڣبي، ڣال٘ڬ كانـ لڢ  ٙڣ
ڣبيغ  هانا للڤحٖع األٙڣ بيڗ األقاليږ املشكلغ للمملكغ املتحٖع مما يهٖٕ أمنها ڣسيإتها الڤطنيغ من جهغ، ٙڣ
ٚيطانيا من بيڗ أهږ أطڤإه  ڣبي حين تعتبڇ ب ٚڬ التكامل ڣاالنٖماه بما يشكل تحٖيا لتماسڊ االتحإ األٙڣ ڣمنظ

ٚڥ. الػ التاليغ:ڣم من جهغ أخ ٍٚ التسا ڣبي علګ أمنها  نڢ نط ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ما هي تٖاعياػ خ
ڣبي في العالقاػ الٖڣليغ؟ ڣبي خطڤع نحڤ تفكڊ  الڤطن ڣمكانغ االتحإ األٙڣ ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب هل خ

ڣبيغ؟ أم أڗ ٗلڊ سيعطي لها ٕفعا أقڤڥ خاصغ أنها كانـ ٚڣٵ الڤحٖع األٙڣ تعتبڇ بمثابغ "مكبِ" للسياسغ  مش
ٙه املظلغ األطلسيغ؟  ڣبي خا ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن ڣتحقيڄ األمن األٙڣ ٙاستنا  األٙڣ ڣعلګ ه٘ا األساٝ تتضمن ٕ

 ثالف محاٙڣ أساسيغ:

: اململك املتحدة واالتحاد األوروبي خال   سن من العضوي 43املحور األو
ٚيطانيا .1 ڣبي ڣب  جيڤبڤلتيڊ االتحإ األٙڣ

ڣبي: سياسيا ڣأمنيا، اقتصإيا ڣماليا.م .2 ٚيطانيا في االتحإ األٙڣ ٙڣ ب  كانغ ٕڣ

 املحور الثاني : خرو بريطانيا من االتحاد األوروبي : الفر والتهديدا

ڣبي .1  بالنسبغ لالتحإ األٙڣ

 بالنسبغ لبڇيطانيا .2

 األوروبياملحور الثال : خرو بريطانيا من االتحاد األوروبي ومستقبل الوحدة 
ڣبي بـ  .1 ٙيڤ الخطي( 27اتحإ أٙڣ  ٕڣلغ )السينا

ٙيڤ االصالےي( .2 فاځ جٖيٖع للتكامل )السينا ڣبي نحڤ   االتحإ األٙڣ

ٚإيكالي(. .3 ٙيڤ ال ٚ الٖڣمينڤ )السينا ڣبي بفعل أث  تفكڊ االتحإ األٙڣ
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: اململك املتحدة واالتحاد األوروبي خال   سن من العضوي 43املحور األو

لګ تقٖيږ قبل  ٙع في البٖايغ  ڣبي تجٖٙ اإلشا ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ٙهاناػ خ لګ  ٚځ  التط
حٖ  ٚيطانيا ك ، مكانتڢ في الساحغ الٖڣليغ ڣب ڣبي كقطظ اقتصإڬ عالم ٚ حڤڋ جيڤبڤلتيڊ االتحإ األٙڣ مختص

ٚافي ڣمكانغ سياسيغ ڣاقتصإيغ متميڈع. ٙئ، مڤقٸ جغ  أهږ ٕڣلڢ ملا لها من تا

 وبولتي االتحاد األوروبي وبريطانيا : جي .1

 االتحاد األوروبي:  -أوال 

ٚيٖع من نڤعها يضږ حاليا  ٚبغ ف ٛاتها السيإيغ لصالح كياڗ  28تج ٛلـ عن جٜ من امتيا ٕڣلغ تنا
  ، ٚافيا، متباينغ من حين ميڈاڗ قڤتها ڣتڤجهها السياس  ٙبغ جغ سياس  ڣاقتصإڬ جٖيٖ، يجمٸ ٕڣال متقا

 12( الت شملـ 2007 – 2004ثقافيغ، ٕينيغ، لغڤيغ... خاصغ بعٖ عمليغ التڤسٸ )ما بيڗ تعك٠ تعٖٕيغ 
ال اڗ ه٘ه التعٖٕيغ ال يمكن اڗ تكڤڗ  ٕٙع ،  ٚب البا باڗ الح ٕڣلغمعظمها كانـ تحـ هيمنغ النظام الشيڤعي 

ڣبي تنظيږ متعٖٕ ا نما تجعل من  االتحإ األٙڣ ڣبيغ ڣ ٚڣٵ الڤحٖع األٙڣ ألقطاب بحٖٕڣ عائقا نحڤ مش
ع  .(.:Verluise, P.(28 septembre 2012). L’UE  modèle multipolaire, en ligne sur)متطٙڤ

تڢ  ٚف االتحإ من٘ نش ٚاحل لتڤسيٸ عضڤيغ ٕڣلڢ )من ستغ ٕڣڋ 1957ڣبالتالي فقٖ ع ، سبعغ م
ٚها سنغ 28لګ  خ ٙسم ل2013ٕڣلغ(،  حغ بشكل  ٚڣاتيا، حاليا خمسغ ٕڣڋ مًڇ طلظ عضڤيغ بانضمام ك

يسلنٖا من مفاڣضاػ  حاب  ٚبيا، في حيڗ تږ ان ٚكيا، مقٖڣنيا، ألبانيا، الجبل األسڤٕ ڣ ص ڣبي : ت االتحإ األٙڣ
ٚافيغ التاليغ : ٚيطغ الجغ  االنضمام، كما يتضح في الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : « de 6 à 28 : histoire des élargissements », en ligne sur : 

http://www.touteleurope.eu/lespolitiqueseuropeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-

deselargissements.html, consulté le : 14 septembre 2016.). 

http://www.touteleurope.eu/lespolitiqueseuropeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-deselargissements.html
http://www.touteleurope.eu/lespolitiqueseuropeennes/elargissement/synthese/de-6-a-28-histoire-deselargissements.html
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ٙيغ ڣاقتصإيغ عامليغ :  يبلغ عٖٕ سكانڢ   ٚافيغ، تجا ڣبي قڤع ٕيمغ ٚتبغ  505االتحإ االٙڣ مليڤڗ )امل
ٙيغ مٸ بقيغ ٕڣڋ  %7الثالثغ بعٖ الصيڗ ڣالهنٖ، يمثل من نسبغ السكاڗ في العالږ(، تبلغ نسبغ مبإالتڢ التجا

ٚ الناتٌ  %20العالږ حڤالي  ، كما تږ تقٖي ٕٙاػ علګ املستڤڥ العالم ٙاػ ڣالڤا من املجمڤٵ الكلي لحجږ الصإ
ٙكغ خم٠ اكبڇ ٕڣڋ في  920,541 13بـ  2014ٕڣلغ( سنغ  28الٖاخلي الخام لالتحإ ) ڣ ، تمثل نسبغ مشا ٙ أٙڣ مليا

سبانيا( بـ  يطاليا،  ٚنسا،  ٚيطانيا، ف  . 71,4 %االتحإ فيڢ ) أملانيا، ب

ٚيطانيا : -نياثا  ب

ٚافيا علګ مساحغ  ٙ عٖٕ سكانها بـ  2كږ 248.528تمتٖ جغ من مجمڤٵ  %12.7مليڤڗ ) 64.87، ڣيقٖ
ڣبي(، كما بلغ الناتٌ املحلي اإلجمالي  ڣ سكاڗ االتحإ األٙڣ ٙ يٙڤ )خام٠ قڤع  2015ڣفقا إلحصائياػ مليڤني مليا

) ڣهي ٕڣلغ ٗاػ نظام ملكي  .(Présentation du Royaume Uni »,en ligne »)اقتصإيغ علګ املستڤڥ  العالم
ٚاطيغ البڇملانيغ لها تمثيل بـ  ڬ يقڤم علګ الٖيمق ڣبي، 73ٕستٙڤ ڣحكڤمغ تتمتٸ بسلطاػ  مقعٖ في البڇملاڗ األٙڣ

ليڈابين  ٜڬ فقٰ ) ٙم نما لڢ ٕٙڣ  ٚ 1951من٘ سنغ  2تنفي٘يغ تسيڇ باسږ امللڊ ال٘ڬ ال يحكږ ڣ ي (، يسيڇها الٛڤ
غلبيغ األصڤاػاألڣڋ   ٜب الفائٜ ب ٙئي٠ الح  Fiche Pays – Royaume-Uni de Grande-Bretagne et »)ڣهڤ 

d’Irlande du Nord»,). 

ٛ الطبيعي.  ٚ الشماڋ( ڣلها احتياطي من الغا ڣبالتالي اململكغ املتحٖع  كما تعتبڇ من اكبڇ الٖڣڋ املنتجغ للنفٰ )بح
ٙيغ عامليغ، قڤع نڤڣيغ، ٚڗ   قڤع اقتصإيغ ڣتجا ڗ سياس  ڣمكانغ في النظام الٖڣلي: قڤع عظم خالڋ الق لها ٛڣ

يغ الت ال تغيظ عنها الشم٠(، عضڤ ٕائږ في مجل٠ األمن )حڄ  ٚين )اإلمبڇاطٙڤ ٚڗ العش ٚ ڣبٖايغ الق التاسٸ عش
ٙع، مجمڤعغ الثماني ڣبي، املنظمغ العامليغ للتجا  ...G8)) -الفيتڤ(، عضڤ في االتحإ األٙڣ

ٙڣ ب .2 ڣبي: سياسيا ڣأمنيا، اقتصإيا ڣماليا.مكانغ ٕڣ  ٚيطانيا في االتحإ األٙڣ

لګ الجماعغ  ٜئيغ"، حين انضمـ  ڣبي "ج يمكن القڤڋ باڗ عضڤيغ اململكغ املتحٖع في االتحإ األٙڣ
ڣبيغ سنغ  ،  لږ تڤقٸ علګ "اتفاقيغ 1961، بعٖ سلسلغ من مفاڣضاػ العضڤيغ من٘ سنغ 1973االقتصإيغ األٙڣ

، e schengenespac’l  "1985شنغن ٚافي للٖڣڋ األعضا خاص ٕاخل املجاڋ الجغ ٚيغ تنقل األ ، الت تجيڈ ح
ڣ ٚبغ التكامليغ  la zone euroڣليسـ عضڤ في "منطقغ اليٙڤ ٙ التج "، ڣمنڢ فهل لبڇيطانيا ٕٙڣ فعاڋ في تنميغ مسا

لګ مڤقفها في أهږ القضايا الت تم٠ البنا ٚځ  ٚفغ ٗلڊ سنتط ڣبيغ؟ ڣملع ڣبيغ  األٙڣ ڣبي ڣهي: بنا هڤيغ اٙڣ األٙڣ
ٛمغ املاليغ  ، األ ٛڗ املالي ڣاالقتصإڬ  2008للٖفاٵ ڣاألمن مستقلغ عن حلڀ شماڋ االطلس  ٚػ علګ التڤا الت أث

ڣبي  .لٖڣڋ االتحإ األٙڣ

ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن : -أڣال  ٚيطانيا ڣالسياسغ األٙڣ  ب

ٚ الشيڤعي، بعٖ ڣاڋ الخط ٕٙع ٛڣ ٚب البا ڣبيغ العمل ڣبشكل جٖڬ نهايغ الح علګ  كاڗ علګ الٖڣڋ األٙڣ
ٚيغ مستقلغ تتڤلګ ڣبيغ ڣتجسٖ يجإ منظمغ عسك ٙع األٙڣ من القا  ٗلڊ مٸ معاهٖع ماسًڇيخـ االضطالٵ ب

ڣبا1992 ٚب أٙڣ بي حين ڣافقـ ،الت أعطـ ٕفعا جٖيٖا التحإ غ ٕڣڋ االتحإ علګ  ڣعالقاتڢ مٸ االتحإ األٙڣ
ٙه اإلطاٙ منسنإ مهمغ الٖفاٵ ڣاأل  ٚبيغ، باعتبا ڣبا الغ ٛڣاڋ حلڀ شماڋ التحإ أٙڣ ڣبا في حالغ   الٖفاعي ألٙڣ

ٙجيغ ڣأمنيغ ٜػ علګ تبن سياسغ خا ٙك ، ڣك٘ا  ڣأمنيغ  مشًڇكغ كخطڤع أڣلګ نحڤ تبن سياسغ ٕفاعيغ األطلس 
 (,« Les grandes étapes de l’Europe de la défense »).مشًڇكغ
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ٚف حلڀ ش ه مٸ متطلباػ البيئغ في مقابل ٗلڊ ع ٙيغ إلعإع تكييڀ ٕٙڣ ماڋ األطلس  تحڤالػ ج٘
ٚيغ الت  ٚيغ األحالف العسك ٕٙع ليشكل استثنا عن القاعٖع العامغ لنظ ٚب البا األمنيغ الٖڣليغ لعالږ ما بعٖ الح

ٚكيڈع األسا اڋ مبڇٙاػ ڣجڤٕها )الخطٚ الشيڤعي( ، ڣعلګ ه٘ا االساٝ يبقى الحلڀ ال ٛڣالها بٛڤ سيغ تفًڇ٩ 
ٚنسا  ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن مستقلغ عنڢ، فعلګ عك٠ ف ٚقلغ أيغ محاڣالػ لبنا هڤيغ أٙڣ ڣبي ڣبالتالي ع لألمن األٙڣ
ڣبيغ تحـ املظلغ األطلسيغ ڣ الحفاٱ علګ ڣجڤٕ  ٙع االٙڣ يٖ لبقا أمن القا ٚيطانيا االتجاه امل ڣاملانيا، تًڈعږ ب

ڣبا ڣالڤالياػ  ٚابٰ بيڗ أٙڣ ٚيكيغ من جهغ، حلڀ شماڋ األطلس  ال ڣبي  ڣأڗ الاملتحٖع األم يكڤڗ االتحإ األٙڣ
ٚيكيغ ڣتفإڬ فاعال اسًڇاتيجيا ٛمغ يهٖٕ املصالح األم ٙڣسيا خاصغ بعٖ أ جيا  مكانيغ تحالفڢ مٸ  ، 2008جٙڤ

ٚانيا  ٚيكيغ .2015ڣأڣك ٙڣسيا كقطظ ٕڣلي في مڤاجهغ الڤالياػ املتحٖع األم ٚٛػ   ، حين ب

ٙ حٖٕػ قمغ ٚاكغ اسًڇاتيجيغ بيڗ حلڀ شماڋ ڣفي ه٘ا اإلطا األطلس  ڣاالتحإ  لشبڤنغ معالږ ش
ڣبي ڣتڤحيٖ جهڤٕهما ٜيٜ األٙڣ ٚاكغ االسًڇاتيجيغ  األمنيغ، حين  تقڤم علګ عٖع مبإ منها :تع بشكل كامل الش

ٙ من مٸ طا ڣبي في  في عمليغ  نيامليٖا التعاڣڗ  الشفافيغ ڣالتكامل ڣ احًڇام االستقالليغ للمنظمتيڗ، االتحإ األٙڣ
ٛماػ عبڇ ٙع األ ٚاحلها املختلفغ... ٕا كيٖ علګ أڗ منظمغ 2012قمغ شيكاغڤ ماڬ  ، ليتږ في(OTAN.2010)م ، الت

ڣبي تتقاسږ قيږ حلڀ شماڋ األطلس  ٚيڊ ڣمصالح ڣاالتحإ األٙڣ ٚيٖ ڣ أساس   اسًڇاتيجيغ مشًڇكغ ڣعلګ أنڢ ش ف
 ,« OTAN-UE : un partenariat stratégique  »)للحلڀ

ٛمغ الليبيغ  ٚػ األ ڣبي، حين أڗ ، 2001ڣقٖ أظه عٖم فعاليغ سياسغ الٖفاٵ ڣاألمن لالتحإ األٙڣ
ٛڗ القڤڥ  بينها، تحڤڋ ٕڣڗ االستجابغ  يغ مشًڇكغ الٖڣڋ األعضا ڣك٘ا خالفاػ تڤا ٙاػ ڣغياب ٙ نق٨ القٖ

ٛماػ من ٕڣڗ طلظ مساعٖع الحلڀ األطلس  الت ت ٙع األ ڣبيغ الفاعلغ إلٕا ٙع األٙڣ جسٖػ من خالڋ تبن اإلٕا
ٙع من الخلڀ ٚيكيغ السًڇاتيجيغ "اإلٕا ٚيغ leadership en retraitاألم ٙاػ العسك "، ڣالت تتضمن تقٖيږ القٖ

ٚبي من جهغ،  بييڗ بهٖف الحفاٱ علګ هيمنتهږ في العالږ الع ڣالٖعږ اللڤجستيكي ڣلكن من خالڋ الحلفا األٙڣ
ٚڥ ڣتحقيڄ نتائٌ سياسيغ ڣاسًڇاتيجيغ ب  (Kandel.M, 2013, P.28) . قل تكلفغ من جهغ أخ

ٛمغ املاليغ  -ثانيا  ٚيطانيا ڣاأل ڣبي:  2008ب  في االتحإ األٙڣ

ڣ ٙع بع٬ ٕڣڋ منطقغ اليٙڤ ٚػ نتيجغ لعٖم قٖ ٛمغ الٖين العمڤمي ظه ڣ أڣ أ ٛمغ اليٙڤ ٚف ب علګ  1تع
ٙڬ(  ٚهن العقا ٛمغ ال ٛمغ املاليغ العامليغ )أ لګ  األ ها  سساػ املاليغ، تمتٖ ج٘ٙڣ االلًڈام بٖيڤنها تجاه البنڤڅ ڣامل

سبانيا  لتهٖٕ االقتصإ 2008 يطاليا ڣ ٚلنٖا،  ،  حين تسببـ في انهياٙ مالي لكل من اليڤناڗ، البڇتغاڋ، اي
ڣبي، ليًڇاجٸ ڣبي ڣتماسڊ االتحإ األٙڣ ڣبيغ. األٙڣ ثيڇها بفضل خطٰ االنقاٗ األٙڣ  ت

 ٙٚ ٜاڋ تحافٴ علګ عملتها النقٖيغ ڣلږ يتض ٚيطانيا كاڗ لها مڤقڀ حيإڬ حين انها مات ڣفي ه٘ا االطاٙ ب
لګ االتحإ النقٖڬ  ٛإ من تمسكها بمڤقفها بعٖم االنضمام  نما ٗلڊ  ٛمغ املاليغ، ڣ اقتصإها من تٖاعياػ األ

ڣ.  ملنطقغ اليٙڤ

 الفر والتهديدا :خرو بريطانيا من االتحاد األوروبي :ثانياملحور ال

ٙا البڇيطاني 2013ينايٚ 23في  ٙئي٠ الٛڤ ح David Cameron"ٕيفيٖ كميڇڣڗ، أعلن  " عنٖ تٚ
ٚيعيغ ٜبڢ لالنتخاباػ التش ڣبي،  ح ڣتعهٖه علګ تنظيږ استفتا شعب حڤڋ مسالغ عضڤيغ البالٕ في االتحإ األٙڣ
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ٚيطانيا من االتحإ بنسبغ 2016يڤنيڤ 23يڤم ليتږ ٗلڊ فعال  ٚڣه ب  %51.9، فكانـ نتيجتڢ التصڤيـ لصالح خ

ٙا من منصبڢ، ٙئي٠ الٛڤ ٚ ٗلڊ تږ اإلعالڗ عن استقالغ   ث  .(,« ? qu’est-ce que le brexit  »)، ڣعلګ 

اػ  املتبعغ مل2007من اتفاقيغ لشبڤنغ  2 50تعتبڇ املإع   ٚا عإع ، اإلطاٙ القانڤني لإلج ساٙ 
لګ الجماعغ  ٚيطانيا  لګ أنڢ من بٖايغ انضمام ب ٙع  ٙ اإلشا التفاڣ٩ حڤڋ سحظ عضڤيغ ٕڣلغ من االتحإ، ڣتجٖ

ڣبيغ املشًڇكغ، ٙيغ  األٙڣ ٙضتها للسياسغ االقتصإيغ ڣالتجا ڣبيغ أبٖػ معا ڣتحفٴ عن بنٖ  االقتصإيغ األٙڣ
ٚ حملغ traité de Maastricht"1992ًڇيخـتڤحيٖ عملتها النقٖيغ خالڋ التڤقيٸ علګ "معاهٖع ماس ، ڣلعل أشه

ٚيـ تاتشٚ ٙغ ٙا "ما ٙئيسغ الٛڤ  I want my money back »1988"سنغ Margaret Thatcherتلڊ الت قإتها 

ٚتفعغ بالنظٚ ملا تكسبڢ في مقابل « ڣبي امل ٚيطانيا في ميڈانيغ االتحإ األٙڣ تحتٌ فيها عن تكلفغ مساهمغ ب
 . (Damagé.M, 2016)ٗلڊ

ٚيطانيا؟ ڣبي ڣب  فما هي تٖاعياػ نتيجغ ه٘ا االستفتا علګ كل من االتحإ األٙڣ

ڣبي: .1 ڣبي في ثالف يمكن تلخي٨  بالنسبغ لالتحإ األٙڣ ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب مكانيغ خ فٚص ڣتهٖيٖاػ 
 نقا٭ أساسيغ: 

نها عضڤيغ أحٖ ٕڣلڢ،   -أڣال  ڣبي للتفاڣ٩ حڤڋ بقا أڣ  ٚبغ لالتحإ األٙڣ ٚيطانيا أڣڋ تج ٚڣه ب لغ خ تعتبڇ مس
ٚڗ  ڣبيغ للتكامل ڣاالنٖماه الت ڣضعـ أسسها من٘ خمسينياػ الق ٚبغ األٙڣ ٙ التج ٚ سلبا علګ مسا ث مما قٖ ي

ٚف تغييڇاػ علګ عٖع مستڤياػ : نظام التصڤيـ في مج ، حين سيع ڣبي، ميڈانيغ املاض  ل٠ االتحإ األٙڣ
ٙػ بـ  ٚيطانيا فيها ڣالت قٖ ڣ سنغ  8.5االتحإ  منها نسبغ مساهمغ ب ، ڣك٘ا انخفا٩ الناتٌ املحلي 2015بليڤڗ أٙڣ

ٚيطانيا  ڣبي ڣال٘ڬ تمثل فيڢ ب ٛين القڤڥ بيڗ ٕڣڋ االتحإ ڣمكانتڢ الٖڣليغ كقطظ %14لالتحإ األٙڣ ،  تغيڇ مڤا
ٚڣه (.Oliver.T,2016, pp.5 - 6)تجاه القضايا األمنيغ ڣاالسًڇاتيجيغسياس  ڣاقتصإڬ مڤحٖ  ، ڣبالتالي خ

ٚافيا ڣاقتصإيا : تقل٨ املساحغ  ٚافيا، ٕيمغ ڣبي جغ ثٚ علګ املكانغ الٖڣليغ لالتحإ األٙڣ محتمل لبڇيطانيا ي
ٚافيغ لالتحإ من  لګ حڤالي  450، انخفا٩ عٖٕ السكاڗ من 2مليڤڗ كږ 4.2لګ   2مليڤڗ كږ 4.5الجغ مليڤڗ 

ڣبي بـ  443 ٗا كاڗ االتحإ األٙڣ نها  % 17,6يمثل  2016ٕڣلغ سنغ  28مليڤڗ،  من الناتٌ املحلي العالم ، ف
لګ  ٚيطانيا منڢ % 14.5ستنخف٬  ٚڣه ب  . (.Verluise.C et. Verluise.P, 2016)في حالغ خ

ڣبي ڣخاصغ في بعٖه السياس  ڣاألمن ڣالًڇكيڈ  -ثانيا ٙ البنا األٙڣ ٚيطانيا بمثابغ "مكبِ" ملسا ڗ ب يمكن القڤڋ ب
ٚ مجاالػ منطقغ التبإڋ الحٚ، ڣبيغ املشًڇكغ ڣكيفيغ تطڤي ٜايا السڤځ األٙڣ ٜ العالقاػ  أساسا علګ م حين تًڇك

ڣبيغ البڇيطانيغ من٘  ڣ"مصالح": التفاڣ٩ لتكييڀ اتفاقياػ االتحإ مٸ ، علګ كلمتيڗ "مفاڣضاػ" 1973األٙڣ
 ٙ ٚيطانيا، التفاڣ٩ لتخفي٬ نسبغ مساهمتها في ميڈانيغ االتحإ، التفاڣ٩ للتحفٴ عن استكماڋ مسا مطالظ ب

ڣ.... ڣڗ الٖاخليغ ڣمنطقغ اليٙڤ ،ڣبالتالي هناڅ اختالف (.Chaud.R,2016)االنٖماه في مجاالػ العٖالغ، الش
ٙڬ في األهٖاف ڣ  ٙ الڤحٖع ج٘ ٚ مسا لګ تطڤي ڣبيغ لها تصٙڤ اسًڇاتيۑي تسعګ  الطمڤحاػ مفإه اڗ الٖڣڋ األٙڣ

ٚيطانيا لها منظٙڤ تعاقٖڬ  ڣبي ڣاحٖ يجمعها ڣيعبڇ عن سيإتها، في حيڗ أڗ ب ڣبيغ نحڤ بنا كياڗ أٙڣ األٙڣ
ال ڣسيلغ لحمايغ ڣتع ليڢ  ٚاغماتي تعتبڇ االتحإ منظمغ ملجمڤعغ ٕڣڋ ڣما انضمامها   ,ظيږ مصالحها القڤميغب

(A, Montgolfier2016, P.6.) ٙا البڇيطاني "ٕيفيٖ كاميڇڣڗ" في خطابڢ حڤڋ ٙئي٠ الٛڤ ، ڣهڤ ما عبڇ عنڢ 
ڣبا في ڣبي بالنسبغ لبڇيطانيا هڤ ڣسيلغ ڣلي٠  2013ينايٚ  23مستقبل أٙڣ باڗ االتحإ األٙڣ

 (Chaud.R,2016).هٖف
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ٚيطانيا من  ٚڣه ب ٍٚ خ ٚصغ اسًڇاتيجيغ نحڤ استكماڋ ڣمنڢ ڣفقا له٘ا الط نڢ أڗ يكڤڗ ف ڣبي من ش االتحإ األٙڣ
ڣبي نحڤ ميإين اكٌڇ سيإيغ أمنيغ ڣسياسيغ، ڣالتخفيڀ من الضغڤطاػ البڇيطانيغ الت  عمليغ البنا األٙڣ

ڣبيغ املشًڇكغ لتعظيږ مصالحها االقتصإيغ باألساٝ.  ٚي٠ أهٖاف  السڤځ األٙڣ  تكتفي بتك

ڣبي يفقٖه أحٖ أهږ  ٗا كانـ  – ثالثا ٚڣجها من  االتحإ األٙڣ ڗ خ ٚيغ ڣنڤڣيغ عامليغ، ف ٚيطانيا قڤع عسك ب
ال اڗ  ٚيغ الڤحيٖع فيڢ،  ٚنسا القڤع العسك ٙجيغ لتبقى ب٘لڊ ف اطڤإه في مجاڋ الٖفاٵ ڣاألمن ڣالسياسغ الخا

ٚيغ  ٙاتها العسك ٚ قٖ ٚنسا  لتطڤي ٙ ٗلڊ قٖ يفتِ املجاڋ امام املانيا بالتعاڣڗ مٸ ف مكانيغ استكماڋ مسا ڣبالتالي 
ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن.  بنا السياسغ األٙڣ

ٜٕڣجغ لكل من الڤالياػ املتحٖع  ٙع م ڣبي خسا ٚڣه محتمل لبڇيطانيا من االتحإ االٙڣ ال أنڢ يمكن اعتباٙ خ
ڣبيغ حين يطلڄ علي ٙع األٙڣ ٚيكيغ في القا ها كحاميغ للمصالح األم ٚيطانيا بفقٖاڗ ٕٙڣ ٚيكيغ ڣب  American »هاـاألم

Trojan Horse » ڣبي تحـ املظلغ بقا األمن األٙڣ ڣبي ڣ ٚيكيغ إلضعاف مساٙ البنا األٙڣ ٚا ألنها األٕاع االم نظ
ٚاجٸ مكانتها الٖڣليغ ٚاهن عن مكانتها  (Oliver.T, 2016. P.12)األطلسيغ، ڣك٘ا ت فهل يمكن للمملكغ املتحٖع أڗ  ت
ڣبا ؟ كالعظ اسًڇاتيۑي في التنظيږ السياس  ٚڬ ڣاالقتصإڬ ألٙڣ  ڣالعسك

 بالنسبغ لبڇيطانيا : .2

لګ   ٙع  ڣبي لڢ أڗ ا في البٖايغ تجٖٙ اإلشا قامغ استفتا يحٖٕ مصيڇها كعضڤ في االتحإ األٙڣ ٚيطانيا ب ٚاٙ ب ق
ٚڬ  23أسباب اقتصإيغ باألساٝ، حين انها في  ٙاه 2016فيف ٕ ، قٖمـ الئحغ تطالظ فيها مجل٠ االتحإ ب

ٚڥ la governance économiqueصالحاػ تضمنـ عٖع مجاالػ : في مجاڋ  الحڤكمغ االقتصإيغمجمڤعغ  ت
ڣ بمڤضڤعيغ من ٕڣڗ تمييڈ بيڗ الٖڣڋ األعضا ڣغيڇ األعضا فيها، كما  ٙع معالجغ قضايا منطقغ اليٙڤ ٚڣ بض

ٙ املالي ل ٚا ٚقابغ علګ قطاعها املالي لضماڗ االستق لګ تكثيڀ ال ڣبي، ڣفي مجاڋ تٖعڤا ه٘ه األخيڇع  التحإ األٙڣ
سساػ الصغيڇع ڣاملتڤسطغ ڣك٘ا  ٙيغ ڣتشجيٸ تنافسيغ امل املنافسغ االقتصإيغ تطالظ بتخفيڀ األعبا اإلٕا

ٚع ٙيغ ٕيناميكيغ، كما شملـ ه٘ه اإلصالحاػ جانظ السيإع ڣقضايا الهج  ,Montgolfier.A)ڣضٸ سياسغ تجا

2016, P.22). 

ٙ يمكن تحٖيٖ ا ٚيطانيا في ثالف ڣفي ه٘ا اإلطا ڣبي علګ ب ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب مكانيغ خ ٙ املًڇتبغ عن  آلثا
 نقا٭ أساسيغ: 

ٛنها االقتصإڬ  -أڣال  ٚ يخل بتڤا ڣبي يعتبڇ عامل مباش ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ٚيطانيا كقڤع اقتصإيغ : خ ب
ٚها ام ٙباٍ االقتصإيغ الت تڤف ٚاجٸ األ ڣبيغ املڤحٖع : فقٖاڗ ڣاملالي من خالڋ ت لګ السڤځ األٙڣ ٛاػ انضمامها  تيا

ڣبي أڣ الٖڣڋ  ٙيغ مٸ الٖڣڋ األعضا في االتحإ األٙڣ جږ مبإالتها التجا ٚ بانخفا٩  ٜايا منطقغ التبإڋ الح م
ٚاجٸ الناتٌ  ثٚ علګ ت ٚكيغ، مما ي ٚسڤم الجم لګ ال ٙاتها  ٙيغ بسبظ خضڤٵ صإ الت ڣقعـ معڢ اتفاقياػ تجا

ٝڣ األمڤاڋ  املحلي ٚه االنٖماه االقتصإڬ من فٚص تنقل ٙ لګ عٖم االستفإع مما يڤف ضافغ  اإلجمالي، 
ٜ امليڈاڗ  ٚ ڣما لڢ من اهميغ في تمڤيل االقتصإ البڇيطاني بتغطيغ عج ٙجي املباش ٙ الخا جږ االستثما ٙتفاٵ  ڣا

ٙاػ العمڤميغ. ٙڬ ڣتڤفيڇ السيڤلغ لإلٕا  التجا

 Organisation de Coopération et   deمنظمغ التعاڣڗ االقتصإڬ ڣالتنميغ ، سجلـ2015في نهايغ سنغ 

Développement Économiques  ٙ ٙنغ مٸ الٖڣال ٚاجٸ القيمغ النقٖيغ للجنيغ اإلسًڇلين باملقا ٚ لها عن ت ٚي في تق
ڣبي ڣما ست ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب مكانيغ خ ٙعن  ڣ،  بسبظ تڤقعاػ تن٘ ٚيكي ڣاليٙڤ ليڢ نتائٌ االم ڣڋ 
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ٚيطانيا ڣك٘ا مستقبل  ٚاٙ قيمغ العملغ ڣضبابيغ الڤضٸ املالي في ب االستفتا املنتظٚ حٖڣثڢ، ڣمنڢ عٖم استق
ٙتفاٵ معٖڋ التضخږ،  ٝڣ األمڤاڋ ڣا ٚڣه ٙ ٚ  ڣبالتالي خ ٜعغ ثقغ املستثم ٛع لګ  ڣبي إٔڥ  عالقاتها باالتحإ األٙڣ

ٚ م ٚ بنڊ انجلًڇا في شه ڗ كل 2016اڬ ڣفي ه٘ا السياځ أق ڣبي ف ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ، أڗ في حالغ خ
ٙ التحكيږ  ٚف للجنيڢ االسًڇلين مما يجعل لجنغ السياسغ النقٖيغ  أمام خيا ٚ الص ٚاجٸ سع لګ ت التڤقعاػ تشيڇ 

ٙبغ التضخږ( أڣ سياسغ نقٖ ٙ قيمغ العملغ )محا ٚا يغ بيڗ انتهاه سياسغ نقٖيغ انكماشيغ تحافٴ بها علګ استق
ٙبغ البطالغ( أساسها التحكږ في معٖڋ الفائٖع  ,Montgolfier.A) .تڤسعيغ لتشجيٸ اإلنتاجيغ ڣالعمالغ )محا

2016, P.P25-27.. ) 

ٗا كاڗ االستفتا البڇيطاني ال٘ڬ  -ثانيا ٚلنٖا الشماليغ:   الڤحٖع اإلقليميغ للمملكغ املتحٖع لبڇيطانيا العظم ڣاي
ٙئ  ه بتا ٚا ج ٚيطانيا من االتحإ 2016يڤنيڤ  23تږ  ٚڣه ب ٚػ نتيجتڢ النهائيغ عن التصڤيـ لصالح خ ، قٖ أسف

ڣبي بنسبغ  ٚ في التبايناػ الٖاخليغ بيڗ األقاليږ املشكلغ للملكغ ، فانڢ البٖ من الن %48.11مقابل% 51.89األٙڣ ظ
ٚلنٖا الشماليغ ڣكيڀ كانـ نتائٌ التصڤيـ في كل منها، ڣهڤ ما يتضح في الشكل  املتحٖع لبڇيطانيا العظم ڣاي

ٙقږ  ڣبي حسظ األقاليږ املشكلغ لها.03التالي :الشكل  ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب  : نتائٌ استفتا خ

 

 

 

 

 

Source : Maxim bourdier, «  Royaume désuni : l Ecosse et l Irlande du nord ont voté contre le 

brexit » , 24/06/2016, en ligne sur : 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/brexit-ecosse-irlande-royaume-uni-

referendum_n_10648326.html, consulté le : 22/09/2016. 

من خالڋ الشكل املڤضح أعاله نالحٴ تباين نتيجغ التصڤيـ بيڗ األقاليږ  املشكلغ للمملكغ 
ٚلنٖا الشماليغ، ح ٚيطانيا جٜ من املتحٖع لبڇيطانيا العظم ڣاي ين أنڢ ثالثغ منها صڤتـ لصالح الحفاٱ علګ ب

ڣبي ٚلنٖا الشماليغ بـنسبغ  % 60، لنٖڗ بنسبغ %62اسكتلنٖا بنسبغ  :االتحإ األٙڣ ، في حيڗ ڣافقـ % 56ڣ اي
ٜ بنسبغ  ڋ عن سبظ ه٘ا االختالف ڣما مٖڥ % 53، ڣانجلًڇا بنسبغ % 53كل من ڣيل لګ التسا ،  ڣهڤ ما يٖفعنا 

ڣبي.ت ٚڣجها نهائيا من االتحإ األٙڣ ٚيطانيا في حالغ خ  ثيڇه علګ ڣحٖع ب

ٙئيسغ  ڣبي، أعلنـ  ٚڣه عن االتحإ األٙڣ بعٖ اإلعالڗ عن نتيجغ االستفتا البڇيطاني املڤافڄ للخ
ٙا اسكتلنٖا" غڤڗ  ٛڣ ا من Nicola Storgeon نيكڤال ستٙڤ قليمها في املحافظغ علګ بقائڢ جٜ ٙغبغ  "، عن 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/brexit-ecosse-irlande-royaume-uni-referendum_n_10648326.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/06/24/brexit-ecosse-irlande-royaume-uni-referendum_n_10648326.html
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ٚا استفتا شعب ثاني )األڣڋ سنغ االتحا ج ٚع  ڣبي،  ڣأڗ فك ٚػ نتيجتڢ عن عٖم املڤافقغ علګ  2014ٕ األٙڣ أسف
ٚيطانيا بنسبغ  ٚڣحغ للنقا١، في  (% 55استقالڋ اسكتلنٖا عن ب ٚيطانيا مط ٚ استقالڋ اسكتلنٖا عن ب ٚي لتق

ڣبي ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ حظ عضڤيغ ب ٙ نهائيا ب ٚا  après le « brexit » l’Ecosse enfonce le cou »).حالغ اإلق

sur un « probable » référendum d’indépendance », 26/06/2016.) 

ڣبي  ٚڥ بقائها جٜ من االتحإ األٙڣ ٚافيا، اقتصإيا ڣماليا، ت لنٖڗ أهږ مٖڗ اململكغ املتحٖع ٕيمغ
ها في منا ٙڣ ٛا للمحافظغ علګ املكانغ الٖڣليغ لبڇيطانيا، ٕڣ ڣبيغ خاصغ منها امتيا قشغ القضايا  األمنيغ األٙڣ

ٚلنٖا ڣالت هي ٕڣلغ عضڤ في االتحإ  ٚافيغ مٸ ٕڣلغ اي ٚلنٖا الشماليغ لها حٖٕڣ جغ لګ اي ٚع، أما بالنسبغ  الهج
لګ اتحإها مٸ  ٕڬ  ڣبي قٖ ي ٙسم عن االتحإ األٙڣ ٚيطانيا بشكل  ٚڣه ب ٙ خ ٚا ق ڣبي، فهل يمكن أڗ يكڤڗ  األٙڣ

ٚلنٖا...   اي

ها كحليڀ اسًڇاتيۑي  -ثالثا  ڣبيغ ڣالٖڣليغ ڣفقٖاڗ ٕٙڣ ٚيطانيا الٖڣليغ : الغياب عن القضايا األٙڣ مكانغ ب
ٚيكيغ ڣحاميغ ملصالحها في املنطقغ.   للڤالياػ املتحٖع األم

ٚيطانيا  يجابيغ علګ ب ڣبي قٖ تكڤڗ لڢ جڤانظ  ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ڗ خ ٚڥ يمكن القڤڋ ب من ناحيغ أخ
ٚ منها:    ن٘ك

ٚ منظمغ التعاڣڗ  - ٙي ٝڣ األمڤاڋ حين انڢ ڣفقا لتقا ٙع النشا٭ االقتصإڬ ڣج٘ب ٙ ٚكيغ سيڇڣ ح
ٚيطانيا ثاني ٕڣلغ 2013لسنغ  OCDEاالقتصإڬ ڣالتنميغ ڣبيغ بعٖ هڤلنٖا من حين ، تعتبڇ ب أٙڣ

ٚڣنغ قڤاعٖ تنظيږ السڤځ ڣمناّ األعماڋ.  م
ٙتفعـ نسبغ مساهمتها بـمتڤسٰ 2014لګ  2010عٖم املساهمغ في ميڈانيغ االتحإ حين أنڢ من٘  - ، ا

ڣ في السنغ.  15.2 ٙ أٙڣ  مليا
ٙيغ بشكل - ٚصغ ملناقشغ اتفاقيتها التجا ڣبي ف ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ٕٚ بما يخٖم  يعتبڇ خ منف

ٚڥ في  لګ البحن عن التنسيڄ مٸ مصالح الٖڣڋ األعضا األخ ٙجغ األڣلګ، ٕڣڗ الحاجغ  مصالحها بالٖ
ٛين القڤڥ   .(Montgolfier.A, 2016, P.P29-30)االتحإ ڣخاصغ أنها تتفاڣػ من حين مڤا

ٙ الڤحٖع اال  - ٚيطانيا باستكماڋ مسا ڣبيغ الت تطالظ ب ٚٙ من الضغڤطاػ األٙڣ ڣبيغ في أبعإها التح ٙڣ
ڣبي... خاص في الفضا األٙڣ ٚيغ تنقل األ لګ االتحإ النقٖڬ ڣمنطقغ شنغنلح  املختلفغ: االنضمام 

 املحور الثال : خرو بريطانيا من االتحاد األوروبي ومستقبل الوحدة األوروبي

ڣبي، فما  ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٙسم عن سحظ عضڤيغ ب ٙ بشكل  ٚا ٙاػ في حالغ اإلق هي املسا
ڣبيغ نحڤ أبعإ  ٙتقا بالڤحٖع األٙڣ ٙيغ ڣاال ٚا ڣبي هل التفكڊ ڣاالنٖثاٙ، أڣ االستم املستقبليغ املمكنغ لالتحإ األٙڣ
ٙيڤ تږ تحٖيٖ االتجاهاػ املستقبليغ  جٖيٖع للتكامل ڣاالنٖماه، ڣعلګ ه٘ا األساٝ ڣباعتمإ تقنيغ السينا

ڣبي علګ املٖڥ املتڤسٰ:  لالتحإ األٙڣ

ڣبي بـ ات .1 ڣبيغ احتماڋ  27حإ أٙڣ ٚڣٵ الڤحٖع األٙڣ ٙ مش ٚيطانيا علګ مسا ٚڣه ب ثيڇ خ ٙيڤ الخطي(:  ت ٕڣلغ )السينا
ٚڥ فيڢ ڣسيلغ  ڣبي ت ٚاغماتي من انضمامها لالتحإ األٙڣ ٚيطانيا لها بعٖ ب مستبعٖ،  فكما تږ تڤضيحڢ من قبل ب

ٙجغ األڣلګ، ڣيظهٚ ٗلڊ بًڇسئ عضڤي تها االقتصإيغ في منطقغ التبإڋ الحٚ في فقٰ لخٖمغ مصالحها بالٖ
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ڣ ڣمنطقغ شنغن، ڣك٘ا تٖعيمها للحلڀ األطلس   لګ منطقغ اليٙڤ ڣبي مٸ االمتناٵ عن االنضمام  الفضا األٙڣ
ڣبيكحامي لألمن  ٚيطانيا  األٙڣ ٚڣه ب ڣبا، أما علګ املٖڥ املتڤسٰ، خ ٚيكيغ ڣأٙڣ ٚابٰ بيڗ الڤالياػ املتحٖع األم ڣال

ٜم علګ اال ڣبي اتخاٗ يستل اػتحإ األٙڣ ٚا لتكييڀ الڤضٸ االقتصإڬ ڣاملالي مٸ الڤضٸ الجٖيٖ )اتحإ  ج
ڣبي بـ  يجإ صعڤبغ في تغطيغ املساهمغ املاليغ لبڇيطانيا في ميڈانيغ االتحإ خاصغ أنها تتفاڣػ من  27أٙڣ ٕڣلغ( : 

ٚام اتفاقياػ ثنائيغ )اال ب مكانيغ  لګ  ٛين القڤڥ، باإلضافغ  ڣبي حين مڤا طيڇ  –ٕڣلغ  27تحإ األٙڣ ٚيطانيا( لت ب
ٙيغ ڣاالقتصإيغ.  تعامالتها التجا

ڣبيفهل يمكن  .2 ٚيطانيا "مكبِ" االتحإ األٙڣ ٙيڤ االصالےي( : ب فاځ جٖيٖع للتكامل )السينا ڣبي نحڤ  االتحإ األٙڣ
ڣبي نحڤ مجاالػ أكٌڇ حس ٙ التكامل ڣاالنٖماه األٙڣ يجابيغ ملسا ٚڣجها نقطغ  اسيغ ڣسيإيغ: الٖفاٵ أڗ يكڤڗ خ

ٚنسا في سبيل انجاٍ  ٚيغ األملانيغ ڣتحالفها مٸ ف ٙاػ العسك ٚ القٖ ٙجيغ، خاصغ في حالغ تطڤي ڣالسياسغ الخا
ڣبيغ للٖفاٵ ڣاألمن.  السياسغ األٙڣ

ٚا ڣالًڇڣيٌ  ٚ مثال سڤيس ٚڥ ن٘ك ٚي٠ عضڤيغ ٕڣڋ أخ ٚصغ لتك ڣبي قٖ يكڤڗ ف ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب خ
ٚع  ٙع الح ڣبيغ للتجا ڣبي من خالڋ عضڤيتها في املنطقغ األٙڣ ٚتبٰ باالتحإ األٙڣ  EFTA : European Freeالت ت

Trade Areaا من االتحإ مثال ، ڣقٖ يفتِ أفاقا جٖيٖع في عالقاتڢ مٸ  الٖڣڋ الت ت بٖڬ استعٖإا ألڗ تكڤڗ جٜ
ٚكيا  . (Oliver.T, 2016, P.P. 15-16)ت

ڣبي  .3 ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ٜامن خ ڗ ت ٚإيكالي(:   ٙيڤ ال ٚ الٖڣمينڤ )السينا ڣبي بفعل أث تفكڊ االتحإ األٙڣ
ٛمغ املاليغ  ٙڣبي ڣخاصغ منها ٕڣڋ منطقغ ، الت عصفـ باقتصإياػ ٕڣڋ االتحإ األڣ 2008مٸ تٖاعياػ األ

ٚعيغ ڣمشكلغ  ٚع غيڇ الش ڣبيغ خاصغ منها الهج ٚڣحغ علګ الساحغ األٙڣ ڣ، ڣك٘ا القضايا األمنيغ املط اليٙڤ
ڣبي ڣكيفيغ التحكږ في عالقاتڢ كقطظ ڣاحٖ مٸ الڤالياػ  الػ حڤڋ تماسڊ االتحإ األٙڣ الالجئيڗ... يثيڇ تسا

ٚائيل... س ٙڣسيا،  ٚيكيغ،  ڣبيغ، حين   املتحٖع األم ٚڣٵ الڤحٖع األٙڣ ٙيغ مش ٚا ڣأهږ تحٖڬ هڤ املحافظغ علګ استم
ڣبي  ٚ في عضڤيتها في االتحإ األٙڣ عإع النظ ٚڥ ب ٚيطانيا قٖ يكڤڗ بٖايغ للٖڣڋ األعضا األخ أڗ سحظ عضڤيغ ب

ٙ التهٖيٖاػ األمنيغ الالتماثليغ. ٚفڢ من تقلباػ ماليغ ڣاقتصإيغ، ڣانتشا  خاصغ في ظل ما يع

 اتم : الخ

 من خالڋ ما سبڄ نستنتٌ : 
  ٚاباػ ، خالڋ ٙئ حافل بالتفاعالػ ڣاالضط ڣبي : تا ٚيطانيا ڣاالتحإ األٙڣ سنغ من العضڤيغ سعـ فيها  43ب

ٚ ٗلڊ  لګ البحن عن كيفيغ تعظيږ مكاسبها من ه٘ا الكياڗ ڣحمايغ مصالحها القڤميغ باألساٝ، يظه ٚيطانيا  ب
ٙ مجاالػ بًڇكيڈ عالقاتها بڢ في البعٖ  ڣبيغ يقتض  انتشا ٚڣٵ الڤحٖع األٙڣ ال أڗ مش ٙڬ االقتصإڬ فقٰ،  التجا

 التكامل ڣتبن تصٙڤ اسًڇاتيۑي ڣاحٖ ڣمصلحغ مشًڇكغ.

  ٚصغ ڣبي ف ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ڣبيغ نحڤ ميإين  سًڇاتيجيغٗا كاڗ خ ٙ الڤحٖع األٙڣ الستكماڋ مسا
ٚكيا... لها مصالح مشًڇكغ في املنطقغ، فهڤ أيضا قٖ يكڤڗ  سيإيغ ڣبنا عالقاػ مٸ فڤاعل حيڤيغ ٙڣسيا، ت  :

. ٚڗ املاض  ڣبا ال٘ڬ ڣضعـ أسسڢ من٘ خمسينياػ الق ٚڣٵ التكامل ڣاالنٖماه في أٙڣ  بٖايغ لتفكڊ مش
  لڢ تكلفغ كبيڇ ٙ ٚا نڢ ق ڣبي علګ كل منهما، ف ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب مكانيغ خ لګ فٚص ڣتهٖيٖاػ   ٚ ع بالنظ

ٙع  ڣبي غيڇ عقالني بالنسبغ لالتحإ بخسا ٚيطانيا من االتحإ األٙڣ ٚڣه ب ٙبغ البڇاغماتيغ الڤاقعيغ خ ، عمال باملقا
ٙڬ، ڣمساهږ في ميڈانيغ االتحإ، قڤع نڤڣيغ ڣاقتصإيغ...(، ڣك٘ا  أهږأحٖ  ٚيطانيا أكبڇ متعامل تجا أطڤإه )ب

ها كفاعل في قضاي ٚ ٕٙڣ ڣبيغ.بالنسبغ لبڇيطانيا حين ستخس ٙع األٙڣ  ا القا
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  : الهوام

 

ڣ" من٘ سنغ  1 ڣبي الت  ڣحٖػ عملتها النقٖيغ "اليٙڤ تنته سياسغ نقٖيغ مڤحٖع يضٸ ، 1999تتضمن ٕڣڋ االتحإ األٙڣ
ٙيغ فيما بينها ڣبي بهٖف تسهيل التعامالػ التجا ٜڬ األٙڣ ٚك ٕڣلغ ڣهي : النمسا، بلجيكا،  19تضږ حاليا  معاملها البنڊ امل

ستڤنيا، سلڤفاكيا،  يطاليا، التفيا،  سبانيا، اليڤناڗ،  ٚنسا، املانيا، البڇتغاڋ،  ٚلنٖا،  ف ٹ فنلنٖا، اي هڤلنٖا، لكسمبٙڤ
 مالطا، قبڇص، سلڤفينيا، لتڤانيا.

نها2 ٙغبغ  ٕڣلغ   ٚائي في حالغ  عضڤيتها في االتحإ كما اعتبڇتڢ حڄ للٖڣڋ  حٖٕػ ه٘ه املإع الجانظ القانڤني ڣاإلج
ٙ الٖڣلغ  خطا ڣبي  ڣ ڣبي بعٖ مڤافقغ  البڇملاڗ األٙڣ ٚه املجل٠ االٙڣ حاب" ال٘ڬ يق األعضا  بالتفاڣ٩  علګ  " اتفاځ االن

ها.  ٙ ال٘ڬ يسمِ بڢ ٕستٙڤ حاب في اإلطا ٙغبتها في االن  عن 

 
 قائم املراجع:

1. :  التقارير واملقاال

- MayaKANDEL.(2013).leading from behind le nouvel intervention américain ? Barak 

obamaet la criselibyenne . tudes de l IRSEM , ° . 
- Ti Oli e , . A Eu opea  U io  ithout the U ited Ki gdo  the geopoliti s 

of B itish e it f o  the EU  .LSE ideas st ategic update. 

- De o tgolfie Al i . .  les conséquences économiques et budgétaires 

d u e e tuelle so tie du Ro au e-U i de l U io  Eu op e e  B e it .SENAT, 
session ordinaire. 

- Repo t of the i ple e tatio  of the Eu opea  Se u it  st ateg : p oviding 

se u it  i  a ha gi g o ld , , e  lig e su : 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security strategy. 

2. :  الروابط اإللكتروني

 

- «  après le « brexit » l E osse e fo e le ou su  u  « probable » référendum 

d i d pe da e », 26/06/2016, en ligne sur : 

http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/26/ecosse-un-

nouveau-referendum-sur-l-independance-est-hautement-

probable_4958365_4872498.html . 

- Rober chaouad, «  le Royaume-U i et l Eu ope i  a d out », en ligne sur : 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-3-page-151.htm 

- MathildeDamgé  , « a a t le e it , t e te a s d histoi e tu ultueuse entre le 

Royaume-U i et l UE », 24-06-2016, en ligne sur : 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/24/avant-le-brexit-30-ans-

d-histoire-tumultueuse-entre-le-royaume-uni-et-l-ue_4957208_4355770.html 

- « Fiche Pays – Royaume-Uni de Grande-B etag e et d I la de du No d»,en 

ligne sur:  

http://www.geolinks.fr/geopolitique/europe-de-louest/fiche-risque-pays-royaume-

uni/ . 

http://www.eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/european-security%20strategy
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/26/ecosse-un-nouveau-referendum-sur-l-independance-est-hautement-probable_4958365_4872498.html
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/26/ecosse-un-nouveau-referendum-sur-l-independance-est-hautement-probable_4958365_4872498.html
http://www.lemonde.fr/referendum-sur-le-brexit/article/2016/06/26/ecosse-un-nouveau-referendum-sur-l-independance-est-hautement-probable_4958365_4872498.html
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2013-3-page-151.htm
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/24/avant-le-brexit-30-ans-d-histoire-tumultueuse-entre-le-royaume-uni-et-l-ue_4957208_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/06/24/avant-le-brexit-30-ans-d-histoire-tumultueuse-entre-le-royaume-uni-et-l-ue_4957208_4355770.html
http://www.geolinks.fr/geopolitique/europe-de-louest/fiche-risque-pays-royaume-uni/
http://www.geolinks.fr/geopolitique/europe-de-louest/fiche-risque-pays-royaume-uni/


  أ. إيمان تمرابط                                                            "رهانا خرو بريطانيا من اإلتحاد األوروبي"
 

2017  جانفي( 10) العاشرالعدد                   املجل الجزائري لألمن والتنمي                       447  

 

 

- OTAN, « Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de l' 

OTAN à Lisbonne : engagement actif, défense moderne », 2010, en ligne sur : 

www.iemed.org/observatori-fr/areesdanalisi/arxius.../Aliboni_fr.pdf. 

- «  OTAN-UE : un partenariat stratégique », en ligne sur : 

  http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49217.htm. 
- « Présentation du Royaume uni  », en ligne sur  : 

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-

royaume-uni/ . 

- « Les g a des tapes de l Eu ope de la d fe se », en ligne sur  : 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-

defense/grandesetapes.shtm . 

- «  u est-ce que le brexit ? », en ligne sur  : 

http://www.europarl.europa.eu.  

- Cyril Verluise et Pierre Verluise.(2016). «  l U io  Eu op e e sa s le Ro au e 
Unis ça change quoi ? », la revue géopolitique , en ligne sur  : 

http://www.diploweb.com/L-UE-sans-le-Royaume-Uni-ca-change.html . 

- Pierre Verluise, « l UE, od le ultipolai e », la revue géopolitique, 28/11/2012, 

en ligne sur:  

http://www.diploweb.com/L-UE-modele-multipolaire.html . 

 

http://www.iemed.org/observatori-fr/areesdanalisi/arxius.../Aliboni_fr.pdf
http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_49217.htm
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/presentation-du-royaume-uni/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/grandesetapes.shtm
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/europe-defense/grandesetapes.shtm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.diploweb.com/L-UE-sans-le-Royaume-Uni-ca-change.html
http://www.diploweb.com/L-UE-modele-multipolaire.html

